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Thủ tục xin giấy phép quy hoạch 
 
 

Rà soát thông tin tổng quát về giấy phép quy hoạch bao 
gồm các thủ tục và loại đơn xin giấy phép phổ biến 

 

 

Sơ lược 
Giấy phép quy hoạch là giấy tờ pháp lý cho phép sử dụng và/hoặc xây dựng theo cách nhất 
định trên đất. 

Thông thường giấy phép quy hoạch có văn bản ghi các điều kiện phải đáp ứng và một bộ các 
sơ đồ. 

Hầu hết các đơn xin cấp phép quy hoạch sẽ nộp lên hội đồng thành phố địa phương, nhưng 
một số đơn xin sẽ nộp lên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch. 

Hiện có hai thủ tục làm đơn xin: thủ tục xin giấy phép thông thường được mô tả dưới đây và 
thủ tục VicSmart. 

Thêm thông tin về các đơn xin VicSmart 

Giấy phép quy hoạch không phải là giấy phép xây dựng. Giấy phép xây dựng liên quan đến 
phương pháp xây dựng kiến trúc hoặc công trình kiến thiết. Quý vị có thể cần phải có cả giấy 
phép xây dựng lẫn giấy phép quy hoạch. 

Thủ tục xin giấy phép 

Trước khi làm đơn 

• tìm hiểu về chương trình quy hoạch 
• nói chuyện với nhân viên quy hoạch của hội đồng thành phố 
• nói chuyện với hàng xóm 
• xem xét việc nhờ người chuyên môn tư vấn 

Đọc thêm về việc chuẩn bị để nộp đơn xin giấy phép 

Chuẩn bị và nộp đơn 

• thông tin về đơn xin 
• đơn xin 
• lệ phí 

Đọc thêm về việc chuẩn bị và nộp đơn xin của quý vị 

Hội đồng Thành phố kiểm tra đơn xin 

• thêm thông tin? 
• giấy giới thiệu? 

 Đọc thêm về giấy thông báo và giấy giới thiệu 
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Thủ tục xin giấy phép quy hoạch 

Đơn xin được công bố ít nhất 14 ngày 

• thường bằng thư gửi đến hàng xóm và một bảng yết thị tại địa điểm 

• những người bị ảnh hưởng có thể phản đối 

Đọc thêm về việc thông báo và nộp bản đệ trình 

Hội đồng Thành phố xét duyệt đơn xin 

• xem xét bất kỳ đơn phản đối nào 

• tổ chức cuộc họp hòa giải nếu cần 

• xem xét bất kỳ ý kiến giới thiệu nào 

• đánh giá các quy định trong chương trình quy hoạch 

• thương lượng với người nộp đơn xin giấy phép 

• viết báo cáo 

Đọc thêm về thủ tục xét duyệt đơn xin 

Hội đồng Thành phố quyết định về đơn xin 

Hội đồng Thành phố có thể cấp: 

• giấy phép kèm các điều kiện 

• giấy thông báo về quyết định kèm các điều kiện 

• thư từ chối 

Đọc thêm về các quyết định về đơn xin 

VCAT tái xét nếu nhận được đơn của người dưới đây 

• người xin giấy phép phản đối các điều kiện từ chối 

• người phản đối giấy thông báo quyết định 

Đọc thêm về nộp đơn xin tái xét  

Thêm thông tin 
• Văn phòng Bộ liên quan có thể cho quý vị biết thêm thông tin hoặc hướng dẫn nếu Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch là cơ quan chịu trách nhiệm 

• Trong Chương 3, Sử dụng Hệ thống Quy hoạch của Victoria có thông tin chi tiết về thủ tục 
xin giấy phép  

• Ghi chú thực hành quy hoạch đã được soạn thảo liên quan đến một số loại đề xuất giấy 
phép, chẳng hạn như các đơn xin ở khu vực nông thôn, nơi có áp dụng các điều khoản về 
lũ lụt và cho nhà ở trong khu vực dân cư. 

• Xem chương trình quy hoạch của quý vị tại Chương trình Quy hoạch Trực tuyến 
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Thủ tục xin giấy phép quy hoạch 

Nếu cần có người trợ giúp mình, xin quý vị liên lạc với Dịch vụ Thông Phiên dịch 
(TIS) để được trợ giúp về thông dịch và phiên dịch. 
Liên lạc với TIS National qua số 131 450 (trong nước Úc) hoặc truy cập 
www.tisnational.gov.au 

http://www.tisnational.gov.au/
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